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Ваша мережева 
безпека так само 

сильна, як ваш 
найменш навчений 

співробітник.





кібербезпека – комплексна проблема





95% інцидентів в сфері 
інформаційної 

безпеки  викликані 
людським фактором.



Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 
"Про основні компетенції для навчання протягом усього життя" 

від 18 грудня 2006 року 

Еталонні рамки визначають вісім основних компетенцій: 

1. Спілкування рідною мовою; 
2. Спілкування іноземними мовами; 
3. Знання математики та  загальні  знання  у  сфері  науки  і техніки;

4.Навички роботи з цифровими носіями; 
5. Навчання заради здобуття знань; 
6. Соціальні та громадянські навички; 
7. Ініціативність та практичність; та 
8. Обізнаність та самовираження у сфері культури. 



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України

Стаття 10. Державно-приватна взаємодія у сфері кібербезпеки
2) підвищення цифрової грамотності громадян та культури
безпекового поводження в кіберпросторі, комплексних знань,
навичок і вмінь, необхідних для підтримки цілей кібербезпеки,
реалізації державних і громадських проектів з підвищення рівня
обізнаності суспільства щодо кіберзагроз та кіберзахисту;



ТПП УКРАЇНИ ТА ДЕРЖСПЕЦЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ПІДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КІБЕРЗАХИСТУ



01 - 31 жовтня 2018 

U K R A I N E



Канада, Австралія, 
США  більш ніж 25 

країн Європейського 
Союзу.



Тиждень 1
Базова кібер-гігієна

Тиждень 2
Цифрові навички та освіта

Тиждень 3 
Кібер-шахрайство.

. Тиждень 4
Нові технології і 
конфіденційність



УКРАЇНСЬКИЙ МІСЯЧНИК КІБЕРБЕЗПЕКИ 

ОФІЦІЙНО ВІДКРИВСЯ З КОНФЕРЕНЦІЇ 
CYBERSECURITY LEGAL CONFERENCE

2 жовтня 2018
м. Київ 



567 Activities across 35 Countries
United against Cyber Security Threats



18 жовтня 2018 року конференція і тренінг для адміністраторів професійно-технічних 
училищ та коледжів щодо впровадження в освітній процес програм з кібербезпеки.

ГО «Українська академія кібербезпеки» у партнерстві з Центром кращого Інтернету,
Інститутом модернізації змісту освіти 

ДНЗ «Київський професійний коледж з посиленою військовою і фізичною підготовкою»



29 жовтня у РТПП Миколаївської області відбувся 

тренінг у рамках жовтневого "Місяця кібербезпеки 

в Україні"









Батьківські збори : 

Що потрібно знати про кібербезпеку школярів

ЗА ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВИ  «IT-ШКОЛЯР» 



Cybersecurity Breakfast



У рамках Місяця кібербезпеки планується провести 

Digital Classroom з інформаційної безпеки за підтримки компанії Google,

Круглий стіл «Кібербезпекова освіта», який розгляне питання підготовки

фахівців з кібербезпеки,

«Батьківськи збори on-line», які розглянуть основні правила безпечної

роботи в інтернеті для батьків і дітей, буле проведено

День кібербезпеки в Київському національному університеті ім. Т.

Шевченка та інші заходи.



Людина і бізнес в безпечному 
кіберпросторі

Кіберекосистема цифрового  
перетворення 

Навички роботи в кіберпросторі і 
конкурентоспроможність

ДРУГИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 



Дякую за увагу
Володимир Коляденко

Голова
Комітету з електронних комунікацій при ТПП України  

Антикризового центру кіберзахисту бізнесу при ТПП України, 
Віце-президент Київської ТПП

м. Київ 23.10.2019


